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Editorial
Coa edición deste novo número de O Cabeso -e xa vamos polo oitavo-, a nosa asociación pode dar por concluído
con éxito outro ano de traballo a prol das embarcacións tradicionais e, en xeral, da cultura marítima galega.

Chegado este momento toca facer balance do acadado ata o de agora. Por unha banda, unha tempada máis a
Asociación de Amigos da Dorna de Portonovo participou activamente en moitos dos diversos eventos organizados
no calendario estival galego-portugués. E pola outra, traballou incansablemente ó longo do ano para tentar cumprir
cos obxectivos pactados na anteriorAsemblea Xeral.

Os resultados, dos que damos boa conta nas seguintes páxinas, aínda que sempre poderían ter sido máis e mellores,
son moi positivos. Tanto, que nos ilusionan para continuar traballando con ambición na procura de novos
obxectivos.

De momento, centramos os nosos esforzos na publicación desta oitava edición de O Cabeso. Mais estamos
agardando unha resposta oficial a nosa petición para que nos concedan como sede da asociación o local da antiga
oficina para a bomba do gasoil dos barcos. De feito, de cara ós próximos meses, se a resolución é positiva, contamos
con poder comezar as obras de acondicionamento.

Como vedes, parece que todos comezamos a bogar na mesma dirección. Así que debemos aproveitar a inercia dos
últimos meses para ampliar a nosa masa social e situar aAsociación deAmigos da Dorna da Portonovo no lugar que
se merece. ¡Agardemos que o 2010 sexa, polo menos, tan positivo como o 2009!

Enterro da Sardiña - Festa da Raia
¡Sí! Este ano a nosa sardiña, que levaba cara de Obama, morreu de fame agardando na cola do paro, ala entre o
Centulo e Faxilda, tal e como rezaba na esquela, que, por certo, non quedou exenta de polémica. Achamos que por
primeira vez saíu a finadiña con puntualidade do colexio, preparada para participar no tradicional acompañamento
polas rúas do pobo, con paradas nos lugares de costume, nos que, como non podía ser doutro xeito, se leu un sermón
en varios idiomas (por aquelo do bilingüismo), repasando temas de actualidade.

Como sempre, a difunta rematou asada á brasa no porto, para logo comezar unha gran festa-funeral na carpa, con
"picoteo" incluído. Convocamos un novo concurso "Miss Viuva", que acadou unha grande participación; de feito,
estamos a barallar a posibilidade de facer unha edición masculina (por aplicar o da Lei de Igualdade... pois a xente
comeza a queixarse).

Rematamos a festa co sorteo do tradicional "Cocido para 15 persoas", que desta volta foi parar a mans de D. José, o
mellor taberneiro que ten o Bar Baiuca.

E como ven sendo habitual, osAmigos da Dorna participamos na organización da Festa da Raia, á cal contribuímos
montando unha exposición sobre os oficios do mar, que nos emprestou, moi amablemente, Oswaldo, daAsociación
Sodináutica de Vigo. Moita xente visitou o noso pequeno chiringuito para visualizar a exposición, informarse,
facerse co último número do noso Cabeso ou curiosear diante da Bicoca, que estaba situada na carpa anexa, cunha
mostra de fotografía.



ACADEMIA DE ESTUDIOS
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II Regata do Sepelo
Un total de 29 dornas aparelladas a vela participaron na segunda edición da
Regata do Sepelo que organizamos os Amigos da Dorna de Portonovo.
Desta volta había dornas en representación das rías de Arousa, Pontevedra
e Vigo, xa que asistiron os compañeiros da Larpeira dende Moaña, ademais
dos habituais da Illa deArousa, Ogrobe, Cambados, Vilanova e, coma non,
Portonovo.

Nesta edición o vento soprou con máis alegría co ano pasado, do oeste
suave e con mar totalmente calmo. E aínda que houbo un retraso
considerable na saída por mor doutras "actividades náuticas" no mar, un
total de vintedúas dornas completaron o percorrido de dúas voltas a un
triángulo na ribeira de Portonovo.

Logo dun par de horas comezaron a chegar á punta do porto, onde estaba
situada a meta, as dornas "con máis presa", encabezadas pola Jalerna,
seguida da Nécora e a Larpeira, que se colou no medio do dominio dos da
Illa de Arousa, completando deste xeito o podium da regata. En cuarto
posto entrou a Bazarra, seguida da Cariñosa e a Fuxe, primeira dorna dos da
Dorna Meca. Seguiron entrando a Rona, a Forza R, e a Rosalía, con gran
ledicia para a tripulación máis nova. De décimos na Triñana, e facendo
historia, Mojaduras e o primeiro tripulante "Afro-Meco" da navegación
tradicional de Ogrobe. Complétanse así as dez primeiras posicións da
regata.

Con menos velocidade, pero non con menos presa, foron chegando a
Caracola, a Mimela, a Freixana, a Marijuana, a Petela, a Maristela, a
Zenaida, a Bandalla, a Bicoca, primeira en entrar da nosa asociación, a
Segunda Dorita, metendo presión ós anteriores a uns metros da meta, a
Estela, a Coninha e a Laberka, todos eles dignos e merecedores de
recoñecemento por rematar a regata.

Os non menos valentes, aínda que non completaran o percorrido, foron a
Siña María, a Semparada, a Nerea, a Fanequeira e a Paxara, de Pelouro,
que só sae ó mar en ocasións tan especiais como esta. Fóra do concurso, a
Jatiña tamén navegou entre os regatistas completando a totalidade do
percorrido.

Sen dúbida temos que agradecerlle a súa asistencia á regata a tódolos
participantes, os auténticos protagonistas. Mais tampouco nos
esquecemos de todos aqueles que apoian a actividade patrocinándoa na
medida do posible. E sobre todo, agradecer ós currantes, dende o que fai as
tortillas ata o que saca as fotos, que coma sempre, dende o anonimato, son
os construtores disto. ¡GRACIÑASATODOS!

En definitiva, outra gran actividade que levamos a cabo na nosa vila pra dar
a coñecer o noso patrimonio ó resto dos mortais. Contamos con repetila.
Como sempre, máis e mellor. ¡Ata o ano!Maniobras durante a regata.



Metidos de cheo na festa, unha nova edición da Regata da Pamplina puxo de manifesto a
gran superioridade da nosa frota na competición a remos, acadando o primeiro e terceiro
posto. A vela, sufrimos as inxustizas dos xuices, non sendo recoñecida a nosa meritoria
actuación, destacando, por riba de todos, a Paxara, damnificada por unha abordaxe sufrida
no mar de Tambo.

Pra rematar, volta á illa de Tambo e rumbo a Portonovo nunha travesía, que coma sempre,
fíxose longa e tendida, xa que o vento non acompañou.

A finais de agosto, os Amigos da Dorna puxemos proa cara a outra banda da ría pra
participar no XIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Bueu, organizado polos
amigos da Asociación Os Galos. A batalla comezou no porto de Portonovo. Alí, a nosa
cuadrilla tivo que lidiar co primeiro batallón, formado por Gaspar "O Arroás Asassino",
quen rompeu o remo de babor da Jatiña coa intención de impedir que as nosas tropas
partisen á conquista de Bueu. ASurfeira, con Manolo á caña, agardaba amarrado a porto.

Por unha banda, no Platuxa, capitaneado por Damián "O Xanote" e subcomandado por
Jandro, tutelados polo noso ben querido xefe de máquinas, Pelouro, e o almirante Lucho.
E en último termo todos baixo as ordes de Sara. Pola outra, na Jatiña, o ComandanteAnxo e

o mariñeiro No-Lo, facendo o que podían, ata que se quedaron sen vento e tiveron que ser remolcados polo buque guía.

Unha vez chegados a terra, tras comer saímos navegar, disfrutando dun bo vento para a navegación e uns refrescantes
baños.Máis non a gusto coa dixestión, dispuxémonos a voltar a terra na busca da cea, momento no que se resolve facer a
"Festa de Inaguración Dj Pelouro Platuxa Party". Para impedir o acceso de persoas non acreditadas creáronse as
entradas VIP (persoa importante) con dereito a uso da barra libre, e dúas entradas VERY-VIP (persoa moi moi
importante) con dereito "a todo". ¡E ata aquí podo contar! O que aconteceu a partires dese intre so pode ser resumido
coas sabias verbas de Tenente Coronel Telmo: “¡Noites alegres, mañás tristes!”.

E para rematar o verán, o 12 de setembro tiramos cara Ons
para participar no tradicional desembarco que organizamos
xunto coa Asociación Os Galos, de Bueu. Alá nos xuntamos
cunha boa tropa de compañeiros de Ogrobe. O festival foi
completo. Non en van, na tarde do día anterior a Jatiña partira
para Ons cargada a plan, con Pelouro ó tanto da máquina,
Turtle á caña e Parapeta ó seu. Xa era noite cando amarraron
no porto, onde esperabanAlex, Rocío, Mari e algún que outro
adiantado, coma os compañeiros de Bueu, que xa tiraran para
Ons o xoves. Mentres que os de Ogrobe foron chegando entre
o venres e sábado: Mizar, Miña Miniña, Salseiro e Vodoo.
¡Toda unha flota! Faltou neste ano a Bicoca, que logo dun
intento frustrado por navegar, Ñan e Jandro tiveron que dar
volta por falta de vento. Que lle imos facer. Outro ano será. De
momento ímonos preparando.

Concentracións de Embarcacións Tradicionais - 2009
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Comezamos as concentracións deste ano cunha visita á saída da Tall Ships en Vigo. Alá
fomos coa Jatiña nunha travesía pola costa da Vela digna de todo mariñeiro. No evento
houbo un espacio para as embarcacións tracicionais, onde non podía faltar a nosa dorna, que
estivo exposta ó público durante toda unha fin de semana.

Neste ano que remata, ademais do río Miño, atravesamos o Tejo para asistir a un novo evento
internacional, o II Encontro do Seixal, que se celebrou dende o 22 ó 24 de maio na localidade
homónima, ó sur de Lisboa.

Alí compartimos coa Bicoca e a Coninha, no só navegación con outras embarcacións
tradicionais, senón tamén un programa cheo de diversas conferencias e a visita á Mundet,
antiga factoría de cortiza que propiciou o desenrolo económico e social do Seixal, hoxe sede
de Ecomuseo, organizador do Encontro.

Como ven sendo de cotío nos nosos veciños de Portugal, a organización acadou que a
estadía dos que alí estivemos fora do máis agradabel e gratificante que podíamos agardar. É
por iso que dende aquí aproveitamos para felicitar ás autoridades responsables e para
agradecerlle a súa enorme hospitalidade. ¡Obrigado! ¡De seguro que voltaremos!

E no mes de xuño, visitamos por segunda vez na tempada ós nosos irmáns portugueses para
asistir durante tres días ó encontro de Vila do Conde, organizado pola súa Asociação de Ex-Marinheiros.

Dende o mesmo intre no que chegamos fomos recibidos con grande entusiasmo polos alí presentes, entre eles algúns
membros da F.G.C.M.F. Por se non fose de abondo, o tempo era inmellorable, aínda que as nosas ansias de navegar
terían que agardar ata a mañá seguinte, cando botaríamos as embarcacións ó río Ave, no que, con algo de dificultade,
conseguimos navegar.

Tras unhas horas de mar, ou mellor dito, de río, arribamos a porto para comer e visitar a vila: a Alfândega Régia (Museu
da Construção Naval), o acueducto, a igrexa, etc. E a iso de
media tarde voltamos á dorna para poñer a proba a nosa
pericia mariñeira no caudal embravecido do río.

A hospitalidade por parte dos compañeiros portugueses,
coma sempre, foi a nota dominante, ceas e comidas de
confraternidade no Rancho da Praça, entre bromas e historias
de navegantes, para rematar poñendo rumbo a Galiza cunha
sentencia común: ¡Ata o próximo ano!

Coma tódolos anos, a mediados deAgosto puxemos rumbo a
Combarro para participar na Festa do Mar cunha flota
formada pola Coninha, Bicoca, Jatiña, Surfeira e Paxara, que
só solta amarras en ocasións tan especiais coma esta. As
tripulacións, formadas por mariñeiros con máis forza que
maña,íanse preparando para as competicións que se
organizan dentro do evento.

A Coninha maila Bicoca formaron parte da expedición galega
no Encontro de Embarcaçoes Tradicionais do Seixal.

A Paxara na Festa do Mar de Combarro. So solta amarra en
ocasións especiais coma esta.

A Jatiña na Ría de Vigo coas Cíes ao fondo durante a Tall
Ships agardando que entre un chisco m is de vento.á



IX Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia
Impresionantes os Encontro deste ano en Muros. Os Amigos da Dorna de Portonovo comezábamos a fin de
semana anterior ó inicio do evento, cunha travesía bastante tranquila na Jatiña ata Muros . Para alá partiron Marcos
"Parapeta", Rafa eAnxo, coas táboas da dorna aínda rebendo alquitrán.

Xa o mércores á noitiña, fomos asistindo por bandadas; Zé (nova incorporación dende Ogrobe), Ibon (con moitas
ganas e recén chegado de Portugal-ETE) e Anxo (dirixindo á expedición). Tamén se achegaron a pasar a primeira
noite Luis "Piñeiro" (refuxiado político da Arousa), e Paola (representante da "Rasa Parajuera") chegada dende
Ourense. Tamén está en Muros Trepa, choiando no Chasula ás ordes do seu armador Isidro Mariño.

O xoves comeza oficialmente o Encontro, con
bautismo de mar para Zé pola mañá e nova
tripulación pola tarde, xa que tres mozos da vila non
pararon de insistir ata conseguir saír na Jatiña, pese
á nortada que había. E como non podía faltar, o
Maestro Chapela chegou a Muros antes de que
caese a noite -

-, e dende Compostela chegou
Coquí para asistir pola noite ó concerto rock e
primeira "marexada" nocturna salvada con éxito
pola nosa tripulación.

O venres pola mañá regata de vela e remos, onde a
Jatiña, aínda que sen ser oficial o recoñecemento,
levou o premio á embarcación máis agresiva en
competición. Pola outra banda do mar, na Bicoca,
Ibon e Chapela sentíanse tan frescos que deron un
par de voltas máis ó circuíto, destacando, sobre
todo, nos largos a remos. Á tarde chegaron Telmo, Pelouro, Lucho e Marcos "Parapeta", cada cal o máis notable na
súa especialidade. E coa mesma puxemos proa a Esteiro co resto da flota. Foron chegando a Jatiña, con invitadas
nostálxicas de Brest, Mila e Marta; logo entrou a Coninha, con Telmo e Pelouro en dura puxa con Ibon e Chapela,
que ían na Bicoca. En porto, recibimento espectacular, repoñer folgos e voltar rumbo a Muros, onde agardaban
Xoel, Rafa, Graciela, Totó, Cruz e algún socio máis que non puido chegar antes. Á noite, de novo "verbena" co resto
de tripulacións.

Entramos no sábado con un pouco de resaca. Uníronse a nos dúas boas mozas da vila, Isa e máis Sé, coas que saimos
navegar pola tarde proa a San Francisco. A Jatiña carjada a plan e a Bicoca maila Coninha en dura competición por
aclarar a revancha do día anterior; resultado final -empates a uns-. De volta a Muros, espectacular a entrada a porto
con toda a flota practicamente amurada e sen vento. En terra esperaban Carballa e Dani, armadores ambos que se
incorporaban ó festival á última hora.

Domingo, último día e amence chovendo. Un final triste para o Encontro pese a que foi espectacular ver o pobo
engalanado para a ocasión. Digamos que as embarcacións tradicionais foron complementadas, ademais de polas
actividades habituais, pola vila en sí, polas rúas coas velas secando colgadas dos balcóns, polo secadoiro de congro,
polos aparellos, polas carpinteiras, polas tabernas, por todo. ¡Todo perfecto!¡Gran Encontro o de Muros!

hai que ir o primeiro día, que é cando
se reparte o peixe
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Foto de familia nos IX Encontros de Embarcacións Tradicionais
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Regatas de Dornas 2009
Como non podía ser doutro xeito, logo de currar duramente Mari, Miguelito e Marcos “Parapeta” seguindo as
instruccións de Anxo, a Bicoca estaba preparada para a competición, coa intención de mellorar os postos acadados
no ano anterior. ¡Tamén a Coninha pintaba maneiras de correr, así que a batalla estaba servida!

Aprincipios de xuño ábrese a veda e as dornas mais rápidas do mundo enchen o mar co circuíto de regatas de dornas
a vela que organizamos algunhas asociacións en colaboración coa Federación Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial.

A primeira das competicións foi, coma sempre, a Regata da Fasquía, onde asistimos únicamente coa Bicoca,
tripulada por Lucho, estreándose á maniobra, eAnxo á caña, acadando o vixésimo quinto posto.

O 27 de xullo, logo da Regata do Sepelo e antes do parón provocado polo Encontro de Muros, convócase unha nova
edición da Volta á Arousa, a cal se veu suspendida por mal tempo cando a Bicoca, con Turtle á proa e Anxo á caña,
pelexaba por manter a súa boa posición na regata. ¡Esta era a nosa!, aínda que iso xa é outra historia...

De volta do Encontro, e coincidindo co Carmen en Ogrobe, osAmigos da Dorna desprazamos o equipo de regatas ó
completo: a Bicoca, desta volta con Turtle e Rafa, e a Coninha, con Parapeta e Anxo. A regata foi dura, xa que o
nordeste sopraba fresco, e xa na saída a Coninha efectuou unha boa remontada saíndo dende a última posición (no
lavadoiro), mentres a Bicoca intentaba bolinar un chisquiño máis para coller a primeira boia. Ó final, Coninha
novena, e Bicoca décimoquinta. Non quedará aí a cousa.

E por fin, o primeiro de agosto convócase a Volta á Arousa. ¡Desta sí! Levamos a Bicoca, con Rafa, Xoel e Anxo, e
desta volta saíndo cara o norte, entrouse nunha destacada posición. Non foi doado chegar á meta, xa que na Punta do
Cabalo, co norte que sopraba, partiron un par de paus a algunha que outra vara. Tamén houbo que estar atentos,
coma sempre, ós numerosos baixos que hai pola cara oeste da illa e que tantos timóns rebentaron.

En San Vicente, coma o ano pasado, celebrouse outra regata cun percorrido dunha volta diante da praia da Lanzada
con saída e chegada no porto de Pedras Negras. Non podía faltar a Bicoca e tampouco os socios locais No-Lo e
Carballa, acompañados por Anxo para gobernar un pouco a situación. O vento non era máis que suave e a cousa foi
bastante tranquila; tanto que houbo tempo para baños e troula, ata que a inquedanza por rematar fíxonos botar os
remos, quedando descalificada, por tanto, por trampas. Non deu tempo para moito na meta, xa que foi cargar
mochila e tirar rumbo a Ons a pasar a fin de semana, con viaxe de volta a Portonovo en boa travesía.

E en Porto Meloxo, repítese unha nova edición da Meloxeira, de novo co equipo ó completo e con dúas caras novas,
xa que Ñan e Jandro estreábanse nas competicións, probando fortuna na Coninha. Na Bicoca, de novo, Turtle e Rafa
vanlle collendo o xeito ás regatas. Cunha saída sen o timón armado e a dorna tocando na area, costou deixar o porto
(a algúns mais ca outros). Ó final saíron todos, a Bicoca ben situada, pero a Coninha non tivo tempo suficiente para
completar o percorrido.

E como punto final, a Regata do Marisco. Optouse por dar a volta á Toxa, xa que había marea suficiente, e aínda que
non sopraba nin chica de vento, deuse a saída a unha chea de dornas que pelexaban por non quedarse na encalmada.
A Bicoca, que ía tripulada por Leiro e Sonia, nunca na vida foi tan en cabeza, ocupando por moito tempo a terceira
posición na regata, ata pasar a Cabreira na Toxa. Alí a correntada fixo estrajos e xuntáronse tódalas dornas. Pouco
despois, ó ver que a marea tiraba máis que o vento, decidiron suspender a regata, desta vez por falta de aire.

En fin, outro ano máis de regatas e, sobre todo, de caras novas cheas de intriga e curiosidade pola navegación
tradicional á vela. No 2010 contaremos cunha nova dorna, a Habana, ampliando así o equipo de regatas da nosa
Asociación. Esperemos, canto menos, mellorar.
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Máis perto do noso Local Social
Dende o mesmo momento do seu nacemento, alá por decembro de 1997, a Asociación de Amigos da Dorna de
Portonovo anhelaba contar cun local no que almacenar todo o material co que traballamos: velas, motores…,
ademais dos diferentes documentos e libros que se xeran co simple densenrolo da nosa actividade. O caso é que, tras
varios anos tentando acadar este nada sinxelo obxectivo -anos nos que O Baiuca exerceu como improvisada, pero
efectiva sede-, agora a súa consecución parece estar máis perto que nunca.

Logo de moitos intentos, sempre fallidos, ben por negativas ou ben porque os responsables do local da antiga
oficina para a bomba do gasoil dos barcos, situado na Rúa Rafael Picó -antes de entrar no porto-, non se mollaban,
na reunión da Xunta Directiva do mes de outubro decidiuse optar pola ocupación forzosa do local, planificada para
o día 4 de decembro.

Chegado este punto, e botando man do optimismo que debe caracterizar a toda asociación, o máis correcto
semellaba conceder unha derradeira oportunidade ás autoridades implicadas, de xeito que se a resposta voltaba a ser
non favorable, veríamos fortemente reforzada o noso “método alternativo”.Así, inmediatamente puxémonos mans
á obra pra facer unha derradeira solicitude pola vía pacífico-administrativa, sempre coa data límite do 4 de
decembro.

Comezaron de novo as negociacións políticas a través da Concelleira de Cultura, María Paz Lago, á cal xa lle
expuxéramos o tema e quen a súa vez se puxo en contacto co Xefe de Zona Sur de Portos. Case ó mesmo tempo,
nunhaAsamblea da Federación infórmannos de que o Presidente de Portos de Galicia está moi receptivo con nós (o
colectivo en xeral) e que desexa que lle fagamos chegar tódalas nosas necesidades, sempre vía Federación. Dito e
feito. Mandóuselle un comunicado a Victor, o Presidente da Federación, quen llo transmitiu ó presidente de Portos.

Deste xeito acadamos que nos aceptasen a proposta e chegounos unha carta de Portos solicitando a presentación de
variada documentación relativa á Asociación e un pequeno proxecto das obras que teríamos que acometer no local
pra “adecentalo”. Logo de acceder ó mesmo para comprobar o seu estado interior acompañados por dous socios
"altamente cualificados" na diagnose de perigo de derrumbe e das actuacións que habería que facer pra garantir que
quede listo para un uso cómodo, o proxecto solicitado está rematado e presentado.

En conclusión, a situación actual é moi favorable e as conversas están bastante avanzadas. Todavía non é noso
oficialmente, mais imos polo camiño que nos marcan.Agora queda agardar a resposta positiva. ¡Vémonos no local!
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